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Úvod

I. Vývoj původce archivního souboru

Přípravy k otevření obecné školy v Erpužicích byly započaty dne 10. srpna 1945, kdy
byl na školu ustanoven dekretem zmocněnce ministra školství a osvěty ve Stříbře výpomocný
učitel Josef Mráz, který byl zároveň pověřen správou školy. Koncem měsíce byla škola po
všech úpravách připravena ke slavnostnímu otevření. Vyučování bylo zahájeno 3. září 1945 s
26 žáky. Do školního obvodu patřily tyto obce: Malovice, Blahousty, Lomnička s osadami
Rochlov a Stockhäuseln. Dočasně docházeli do školy i žáci z Trpíst a Únehle. 

Dne 21. října 1945 byl podán návrh na otevření 2. třídy z důvodu zvýšeného počtu
žactva, malé učebny a rozsáhlého školního obvodu. V listopadu 1945 byla na škole 2. třída
otevřena. 5. prosince 1945 byla otevřena Obecná škola v Trpístech a žáci z tamní obce přešli
na tuto školu. Obdobně byla 1. srpna 1946 otevřena Obecná škola v Únehlích a také žáci z
této obce přestali chodit do erpužické školy.

Dekretem  Okresního  školního  výboru  ve  Stříbře  byla  škola  od  1.  září  1948
organizována jako jednotřídní. Důvodem bylo přiškolení obce Lomnička do školního obvodu
obce Kšice. V té době se řídila zákonem č. 95/1948 Sb. o základní úpravě jednotného školství
(školský zákon), kdy byla škola od 1. září 1948 přeměněna na školu národní. Národní škola v
Erpužicích byla stále jednotřídní s pěti postupnými ročníky.

Zákon č. 31/1953 Sb. o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon) na situaci
nic nezměnil. Škola nadále zůstala národní s pěti postupnými ročníky.

Od školního roku 1957/1958 až do školního roku 1961/1962 byla škola organizována
opět jako dvoutřídní. 

V důsledku zákona č. 186/1960 Sb. o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon)
byla národní škola přeměněna od 1. září 1961 na základní devítiletou školu.  

Ve školních letech 1961- 1963 byla škola jednotřídní se 4. postupnými ročníky. Žáci od
5. postupného ročníku dojížděli do Stříbra a Bezdružic. Od roku 1963 až do roku 1970 došlo
ke změně  školy na dvoutřídní.  Od školního roku 1970/1971 pak škola byla rozšířena na
trojtřídní,  přičemž  tento  stav  trval  až  do  konce  školního  roku  1976/1977.  Poté,  až  do
ukončení svého fungování, byla škola organizována znovu jako dvoutřídní.

V roce 1978 byla dosavadní devítiletá školní docházka na základní škole změněna sérií
zákonů  (ústavní  zákon  č.  62/1978  Sb.,  kterým  se  mění  článek  24  odstavec  2  Ústavy
Československé  socialistické  republiky,  zákon  č.  63/1978  Sb.,  o  opatřeních  v  soustavě
základních a středních škol, zákon č. 93/1978 Sb., o základní škole) na docházku osmiletou s
účinností  od 1.  září  1978. Na základě  Instrukce Ministerstva školství  České socialistické
republiky ze dne 16. července 1979 otištěné ve Věstníku ministerstva školství pod č. 18, s.
179 (čj. 21 336/79-200 k organizaci základních škol) byly tyto změny přeneseny i do označení
škol a název Základní devítiletá škola nahradil s účinností od 1. září 1979 název Základní
škola.

Uzavřena byla v roce 1984 a žáci přešli do Stříbra.

Školu řídili níže uvedení učitelé:
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10. 8. 1945 – 31. 8. 1947 Josef Mráz

1. 9. 1947 – 30. 9. 1947 Miroslav Kleissner

1. 10. 1947 – 31. 8. 1949 Jaroslav Mašek

1. 9. 1949 – 31. 8. 1953 Irena Chudáčková – Šmrhová

1. 9. 1953 – 27. 2. 1955 J. Kulhánková

28. 2. 1955 – 14. 4. 1955 H. Jungwirtová

15. 4. 1955 – 31. 8. 1955 J. Kulhánková

1. 9. 1955 – 30. 9. 1958 Marie Košáková

1. 10. 1958 – 7. 3. 1962 Marie Šimánková – Holá

8. 3. 1962 – 30. 6. 1962 Ladislav Sloup

1. 7. 1962 – 31. 8. 1964 Božena Pechmanová

1. 9. 1964 – 30. 9. 1964 Olga Matějková

1. 10. 1964 – 1. 9. 1977 Antonín Matějka

1. 9. 1977 – 31. 8. 1979 Václav Fišer

1. 9. 1979 – 23. 4. 1984 Dagmar Fišerová

II. Vývoj a d ějiny archivního souboru

Písemnosti zrušené školy nikdy nepřešly na nástupnickou školu, tj. do Stříbra. Jejich
osud není znám a s velkou pravděpodobností byly zničeny. Dochovanou kroniku zachránil
předposlední ředitel školy Václav Fišer, který ji státnímu okresnímu archivu 6. října 2005
předal (číslo přírůstku 14/2005).

III. Archivní charakteristika archivního souboru

Ve fondu Základní devítiletá škola Erpužice je uložena školní kronika z let 1945 –
1982.

V průběhu inventarizace byl navržen k vnitřní skartaci katalog kabinetu (1945 – 1959),
který je  z  hlediska  badatelského  bezvýznamný.  Protokolem o  vnitřní  skartaci  SOAP/09-
631/05-03 bylo vyřazeno 0,01 bm.

Fyzický stav fondu je dobrý.

Archiválie jsou kategorie I.

IV. Stru čný rozbor obsahu archivního souboru

Přes výraznou torzovitost  fondu je dochování  školní  kroniky cenným materiálem k
dějinám školy a také obce po roce 1945.
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V. Záznam o uspořádání archivního souboru a vyhotovení pomůcky

Archivní soubor uspořádala a pomůcku sestavila Dana Bízová v říjnu 2005 ve Státním
okresním archivu Tachov. 

V Tachově 20. 10. 2005 Dana Bízová
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Příloha č. 1 –  Seznam použitých pramenů a literatury

Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé – ročník 1948

Sbírka zákonů republiky Československé – ročník 1953

Sbírka zákonů Československé socialistické republiky – ročník 1960

SOkA Tachov, Okresní národní výbor Tachov, osobní karty učitelů
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah Časový rozsah Evid. jednotka

Úřední knihy

1 Kronika 1945 – 1982 K 1 
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Název archivu: Státní okresní archiv Tachov

Název archivní pomůcky 

(archivního souboru): Základní  škola Erpužice

Značka archivního souboru: ZŠ Erpužice

Časový rozsah: 1945 - 1982

Počet evidenčních jednotek: 1 (1 úřední kniha)

Počet inventárních jednotek: 1

Rozsah bm: 0,04

Stav ke dni: 20. 10. 2005

Archivní soubor zpracoval(a): Dana Bízová

Pomůcku sestavil(a): Dana Bízová

Počet stran: 9  

Pomůcku schválila: PhDr. Markéta Novotná
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